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رباره ی کتاب حاضر 
از حیث صوری این کتاب مشتمل بر هشت فصل است. فصل اّول 
ه شاید بتوان آن را مقدمه ای اجمالی بر کل پروژه ی کانتی  نقد 
ل محض قلمداد کرد، از فصل نخست کتابی به قلم رابرت استرن 
 با عنوان هگل، کانت و ساختار ابژه. استخراج و ترجمه شده است. 
گارنده در این فصل می کوشد آموزه ی تألیف کانت را به مدد بررسی 
حدت من استعالیی بیان کند و از همین رهگذر به بیان تفاوت 
ن استعالیی با من ادراک تجربی پرداخته و برای دفاع از پیوستار 
 استمرار من، که پیش شرط هر نوع شناختی است، و همچنین 
بیین وحدت ابژه، از نظرات الک و هیوم فراتر می رود. فصل دّوم 
ه تحلیل و بررسی مفهوم کلیدی خود یا نفس نزد کانت می پردازد 
 می کوشد تا از یک سو تمایز میان من استعالیی و من تجربی را 
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از  دفاع  برای  کانت  استدالل های  دیگر،  سوی  از  و  سازد  روشن تر 
پیوستار و استمرار »من« را، که پیش شرط هر نوع شناختی است، 
بیان کند. فصل سّوم به این مسأله اختصاص دارد که کانت چگونه 
برای نجات دادن مابعدالطبیعه از زیر تیغ انتقادات، به نحوی کامال 
نوآورانه میان احکام تألیفی و احکام تحلیلی تمایز قائل می شود. به 
بیان دیگر، نویسنده ی مقاله ضمن اذعان به وجود نطفه هایی از این 
نوآوری  )به خصوص الیب نیتس و هیوم(  تمایز در نظر پیشینیان 
تألیفی  احکام  از  مجموعه ای  صدِق  دانستِن  پیشینی  در  را  کانت 
می داند. فصل چهارم به بازنگری در خصوص برهان های استعالیی 
به ویژه مبحث استنتاج استعالیی می پردازد. نویسنده در این فصل 
انتقادات  تنها به بیان نظر کانت بسنده نکرده و به واسطه ی بیان 
فصل  در  رود.  فراتر  کانت  از  تا  کانت، می کوشد  علیه  مطرح شده 
پنجم که »بیان کانت در باب مکان و زمان« نام دارد، نویسنده با 
تحلیلی منطقی - زبانی به نقد ایده ی پیشینی بودن زمان و مکان در 
کانت و مخدوش ساختن استدالل های کانت می پردازد. در همین 
راستا فصل ششم، تحت عنوان »پاسخ کانت به هیوم: چگونه کانت 
می کوشد نظریه ی روگرفت هیوم را بر ضد او به کار بگیرد؟«، به 
بحث در باب پاسخ کانت به هیوم در خصوص ایرادی می پردازد که 
هیوم علیه علیت طرح کرده بود. هرچند نگارنده ی مقاله می کوشد 
تا با واکاوی دعاوی کانت به ایرادت هیوم پاسخ گوید، اما از سوی 
دیگر وی معتقد است که کانت برخی از پیچیدگی های موضع هیوم 
در باب ریاضیات را درک نکرده است. در واقع نویسنده تالش دارد تا 
نشان دهد که کانت در چه بخش هایی موفق شده از انتقادات هیوم 
رهایی یابد و در چه بخش هایی توفیقی نیافته است. فصل هفتم به 
بازخوانی مفهوم شیء فی نفسه نزد کانت در کتاب نقد عقل محض و 
تمهیدات می پردازد. نگارنده می کوشد تا با رجوع به کتب اصلی کانت 
و نقل قول های فراوان، هم زوایای مختلف مفهوم شیء فی نفسه ی 
نوشته شده  تفاسیر مختلف و متنوع  نماید و هم  را روشن  کانتی 
پیرامون آن را تحلیل و واکاوی کند. اما فصل هشتم که از بخشی 
از کتاب اراده ی معطوف به قدرت نیچه، با عنوان »شیء فی نفسه و 
نمود«استخراج شده است، این مفهوم بنیادین کانتی را مورد انتقاد 
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قرار می دهد که می توان آن را مکمل فصل پیشین دانست.
 اما این مجموعه، از حیث شکل گیری، حاصل سلسله جلساتی تحت 
به صورت  در سال 1389  است که  کانت  نقد عقل محض  عنوان 
گروهی-کارگاهی همراه با چند دانشجوی توانا و عالقه مند به فلسفه 
برگزار شد. در طول این جلسات که نزدیک به یک سال به طول 
انجامید، تمام تفاسیر فارسی مربوط به کتاب نقد عقل محض و برخی 
از مهمترین تفاسیر انگلیسی از آن، در کنار متن اصلی کتاب مورد 
بررسی قرار گرفت. از رهگذر این جلسات بود که ایده ی ترجمه ی 
مقاالتی در خصوص مهمترین مفاهیم کانتِی به کار رفته در نقد عقل 
محض شکل گرفت و توسط حاضرین تحقق یافت. الزم به ذکر است 
که اکثر قریب به اتفاق این مقاالت، خود از یک مجموعه ی گزینشی 
است.  شده  استخراج   )Immanuel Kant: Critical Assessments(
در پایان نیز کثرت نگارشی و ترجمانی این آثار توسط ویراستاران 
فارسی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و چه به لحاظ مضمونی و 
چه از حیث واژگانی تعدیل و یکپارچه سازی شده  که نتیجه ی آن 

کتاب حاضر است.
 می توان گفت که غرض مترجمان اثر پیش رو به دست دادن قرائتی 
کلی درباره ی برخی از مهمترین مفاهیم نقد اول کانت از حیث نوآورانه 
بودن یا دست کم تفاوت آنها با نگاه پیشینیان است، و همچنین سعی 
شود.  استخراج  معتبر  منابع  و  نویسندگان  از  مقاالت  این  که  شده 
نمی توان انکار کرد که تصمیم مبنی بر ترجمه ی این مقاالت به شکلی 
حادثی و یکباره صورت بست، اما انتخاب آنها گزینشی و بر اساس هم 
اندیشی بوده و جایگاه این مباحث از حیث ارزش طرح و اهمیت شان 
در فهم نقد عقل محض کانت همواره مّد نظر بوده است. شاید نتوان 
این کتاب را مجموعه ای جامع برای آشنایی با نقد عقل محض دانست، 
بلکه مخاطبان می بایست از پیش با فلسفه ی کانت و مفاهیم اصلی 
آن دست کم نوعی آشنایی اولیه داشته باشند، تا بتوانند به کمک آن 
از مقاالت این کتاب که عمدتاً رویکردی تحلیلی- انتقادی دارند، بهره 
ببرند.کانت با نگارش نقد عقل محض، راهی نوین را پیِش روی فلسفه 
گشود و به سوژه جایگاه و مقامی اعطا کرد که پیش از آن در مکاتب 
تجربه گرایانه، رویکردهای علمی رئالیستی و به ویژه عقل عرفی از آن 
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بی بهره بود. البته چنانکه رسم تاریخ فلسفه است، کانت نیز نتوانست 
ایده ها و اندیشه های خود را تا نتایج رادیکال آن پیش ببرد، پس از 
وی این راه با فیشته، شلینگ و به ویژه هگل ادامه یافت و سوژه رفته 
رفته انفعالش نسبت به جهان را به کناری نهاده و دیگر نه یک فاعل 
شناسای صرف، بلکه به برسازنده ی جهان بدل شد. تجربه ی فلسفی 
از دو  به ما نشان داده است که علی رغم گذشت بیش  و سیاسی 
قرن مسائل و راهکارهای ایده آلیسم آلمانی همچنان محل بحث و 

مناقشه اند و راهی که کانت در آن قدم نهاد همچنان گشوده است.
در انتها الزم به ذکر است که کل پاورقی ها از مترجمان فارسی است و 
یادداشتهای نویسندگان به انتهای هر فصل منتقل شده است.  همچنین 
جهت انتقال هر چه بهتر معنا و سهولت مطالعه، مترجمان فارسی 
توضیحات خود را در داخل کروشه )]  [( در طول متن اضافه کرده اند 
و در صورتی که کروشه ای به خود مترجمان انگلیسی متعلق بوده، به 
صورت دو کروشه )]]  [[( متمایز گشته است تا با افزوده های مترجمین 
فارسی خلط نگردد. همچنین برخود الزم می دانیم از اساتید و دوستانی 
که بخشی از فهم ما از ایده آلیسم آلمانی مرهون آنهاست کمال تشکر را 
نماییم، به ویژه دکتر محمد حسن حیدری، دکتر مسعود سیف و دکتر 

علی فتح طاهری.

مهدی محمدی اصل
محمدمهدی اردبیلی
بهمن ماه 1390


	pishgoftar.pdf
	vorodi #2.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

	vorodi #2.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10





